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6. LUKU:
Voiko tämä olla lopun aika?
Olen kuullut kristittyjen sanovan aika ajoin, että elämme viimeisiä
päiviä. Tällaisen kommentin taustalla ovat usein olleet tuoreet väkivaltarikokset, seksuaaliset perversiot, sodat tai luonnonkatastrofit.
Historia on täynnä edellä mainittuja kauheuksia, joten tuonkaltaiset
ennustukset Jeesuksen pikaisesta paluusta eivät ole kuulostaneet uskottavilta.
Vuonna 1984 sattui jotain odottamatonta, ja asenteeni muuttui täysin. Eräs uusi ystäväni kertoi minulle New Age -liikkeestä ja sen
vaikutuksesta viimeisiin aikoihin. Perehdyin asiaan ja tulin siihen
tulokseen, että tämä saattaa hyvinkin olla juuri se aika, jota Ilmestyskirjassa käsitellään. Tässä tapauksessa ei ole kyse ympäripyöreistä ja
epäselvistä profetioista vaan selvästä ja laajasta asiasta, joka näkyy
seurakunnissa ja yhteiskunnissa. Kamppailun molemmat osapuolet
ovat ennustaneet kyseisen siirtymän.
Kristittyjen tulee muistaa, että kristillisyyden aitous perustuu kristillisten profetioiden toteutumiseen. Jeesus Kristus, apostoli Paavali,
muut apostolit ja Vanhan sekä Uuden testamentin profeetat viittaavat
selkeästi tiettyihin tapahtumiin, jotka toteutuvat tulevaisuudessa. Jos
tapahtumat ovat vain kuviteltuja, niin kaiken muunkin voidaan sanoa
olevan keksittyä. Uskon, että nykyinen suuntaus vahvistaa Jeesuksen
Kristuksen ja apostoli Paavalin profeetalliset julistukset lopun ajasta.
Todisteiden valossa on selvää, että yhteiskuntamme (ja seurakuntien)
kehityssuunta on ennustettu apostolisissa kirjoituksissa.
Apostoli Paavali kirjoitti ”Herran päivästä” käsitellessään ”aikakausia ja määrähetkiä” 1. kirjeessään tessalonikalaisille sen viidennessä
luvussa. Paavali kuvaili, kuinka Jumala puuttuu tapahtumiin nopeasti
ja viivyttelemättä. Hän kirjoitti:

1.Tess. 5:1-6 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet,
ole tarvis kirjoittaa,
sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee kuin
varas yöllä.
Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin
yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan

vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi
yllättää teidät niin kuin varas;
sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme
ole yön emmekä pimeyden lapsia.
Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja
olkaamme raittiit.
Paavali kirjoittaa, että lopun aika koittaa maailmalle kuin varas yöllä. Toisin sanoen se yllättää ihmiset. Apostoli Paavali vertaa kahta
ryhmää: ”Mutta te, veljet [Kristuksen seuraajat], ette ole pimeydessä
[tietämättömät ihmiset], niin että se päivä voisi yllättää teidät niin
kuin varas [arvaamatta]” (jae 4). Paavali kertoo, että kristityillä on
tieto (Raamattu), joka valmistaa heidät sitä päivää varten.
Valkeudessa vaeltavat näkevät, mihin ovat menossa ja mitä edessä on
tulossa. Paavali varoittaa hengellisestä uinumisesta ja juopumisesta,
koska ne voivat johtaa siihen, että yllättyy Herran päivänä. Paavali
kirjoitti: ”Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit” (jae 6). Raittiit tarkoittaa valppaana olemista
ja tietämistä. Jos meitä neuvotaan tarkkailemaan ja tietämään, niin
silloin on oltava jotain, mitä voi tarkkailla. Muutenhan Paavalin kehotus olisi hyödytön. Ketä ja mitä meidän tulisi tarkkailla?

Se tuleva
1900-luvun alussa eräs henkilö nousi esiin okkulttisesta Teosofisesta
seurasta, ja hän vaikutti paljon merkittävään läntiseen esoteeriseen
liikkeeseen. Termi New Age on peräisin hänen kirjoituksistaan. Henkilön nimi on Alice Ann Bailey.
Alice, alkuperäiseltä nimeltään Alice LaTrobe-Bateman, syntyi
Englannissa Manchesterin kaupungissa kesäkuun 16. päivänä 1880.
Alice varttui seurapiireissä ja sai nauttia Britannian yläluokan ihmisten etuoikeuksista. Alice oli erittäin uskonnollinen ja meni naimisiin
miehen kanssa, josta tuli myöhemmin anglikaanisen kirkon pappi.
He muuttivat aikanaan Yhdysvaltoihin. Kun Alicen aviomies alkoi
pahoinpidellä häntä, Alice lähti pakoon ja muutti kolmen lapsensa
kanssa Kaliforniaan Pacific Groveen.
Alicen olo alkoi tuntua paljon paremmalta, kun hän tapasi kaksi

englantilaista naista, jotka asuivat Pacific Grovessa. Naiset esittelivät
Alicelle teosofian, josta näytti löytyvän vastaus siihen, miksi Alicella
oli ollut niin paljon vaikeuksia. 35-vuotiaan Alicen elämä muuttui
pian pysyvästi. Hän kirjoitti kesken jääneessä omaelämäkerrassaan:
”Tajusin, että on olemassa suuri ja jumalallinen suunnitelma.
… Tajusin myös, että suunnitelman toteuttaminen on joidenkin vastuulla. He ovat johtaneet ihmiskuntaa vaihe vaiheelta
vuosisatojen aikana.”1
Vuonna 1917 Alice muutti Los Angelesiin ja alkoi tehdä töitä suuren
suunnitelman hyväksi Teosofisen seuran päämajassa. Hän tapasi siellä Foster Baileyn, joka oli omistanut elämänsä okkultismille. Alice
erosi vieraantuneesta miehestään ja meni naimisiin Baileyn kanssa
vuonna 1920. Marraskuussa 1919 Alice sai ensimmäisen kerran yhteyden ääneen, joka sanoi olevansa mestari. Tiibetiläiseksi esittäytynyt
ääni halusi kertoa Alicelle jotain. Alice kirjoitti tähän liittyen:
”Kuulin äänen, joka sanoi: ’On kirjoja, jotka halutaan kirjoitettavan ihmisille. Voit kirjoittaa ne. Suostutko tekemään
sen?’”2
Alice epäröi aluksi niin oudon tehtävän toteuttamista, mutta ääni
kehotti häntä yhä vaan kirjoittamaan kirjat. Samaan aikaan Alice
ahdistui syvästi joksikin aikaa, ja hän oli huolissaan terveydestään
ja mielenterveydestään. Eräs toinen Alicen henkiopas sai hänet vakuuttumaan, ettei hänellä ollut syytä pelätä ja että hän tekisi ”todella
arvokkaan työn”.3 ”Arvokas työ”, joka Alicen piti tehdä, kesti lopulta
30 vuotta. Vuosina 1919 – 1949 Alice Bailey kirjoitti telepaattisen
yhteyden avulla 19 kirjaa näkymättömän ohjaajansa puolesta.
Alice Baileyn kirjoitusten vuoksi okkultistit odottavat maailman
parantajan ja pelastajan ilmestyvän tulevalla vesimiehen ajalla, joka
on astrologinen valaistuneisuuden ja rauhan aika. Pelastajan on määrä yhdistää ihmiskunta ja johtaa sitä. Bailey käytti hänestä nimeä ”Se
tuleva”. Kyse ei ole Jeesuksesta Kristuksesta, jonka paluuta kristityt
odottavat, vaan aivan eri henkilöstä, joka edustaa kaikkia okkultismin suuria periaatteita, ja eritoten ihmisen jumaluutta ja kehittymistä
täydelliseksi. Eräs Baileyn seuraaja kirjoitti:
1 Harold Belyoz, Three Remarkable Women (Flagstaff, AZ: Altai Pub.,
1986), p. 207
2 Ibid., p. 210
3 Ibid., p. 217

”Avatarin [maailman opettajan] paluu, tai millä nimellä häntä kutsutaankin, on ennustettu monissa uskonnoissa ja myös esoteerisissa
[okkultistisissa] opeissa. Suuren ilmestymisen odotetaan tapahtuvan
vesimiehen ajan yhteydessä.”4
Apostoli Paavali julisti, että ”laittomuuden ihminen ja kadotuksen
lapsi” väittäisi olevansa Jumala (2. Tess. 2:3, 4). Uskon, että tulossa
oleva vesimiehen ajan messias on kadotuksen lapsi, josta Paavali kirjoitti 2. kirjeessä tessalonikalaisille. Olen vakuuttunut siitä, että new
age on hänen hengellinen estradinsa. Niin moni palanen sopii yhteen,
ettei kyse ole pelkästä sattumasta. Meidän on tarkkailtava maailman
muuttumista, kun hänen henkilöllisyytensä paljastamista ja esiin astumistaan valmistellaan.
Danielin kirjan kohdan 8:23 mukaan se mies osaa puhua pimeyden
sanoja mestarillisesti. Heprean kielessä käännös tarkoittaa miestä,
joka on taitava puhumaan ovelasti ja tulkinnanvaraisesti. Maailman
silmissä se mies on arvostettu ja hengellisesti nerokas. Muistakaa se,
kun luette tämän:
”Se tuleva ei ole kristitty, hindu, buddhalainen, amerikkalainen, juutalainen, italialainen eikä venäläinen. Ei ole tärkeää,
mikä hän on. Hän tulee koko ihmiskunnan tähden ja yhdistää
kaikki uskonnot, filosofiat ja kansakunnat.”5
Ainoa, joka voi saada tuon kaiken aikaan, kuvaillaan Danielin kirjassa. Siksi New Age pyrkii näinä aikoina kyllästämään yhteiskuntaamme meditoinnilla. Kun se mies astuu esiin, niin ne, jotka ovat yhteydessä Itseen ja ovat heränneet, tunnistavat hänet yhdistäjäkseen ja
ovat uskollisia hänelle. Hänellä tulee olemaan valmis kannattajajoukko. Moni heistä on tärkeässä asemassa, ja kannattajat auttavat häntä
muuttamaan yhteiskuntaa. Tähän kulminoituu ajatusmallin muutos.
Rajneeshin, intialaisen gurun, opetuslapsi teki huomion, joka kertoo
millainen petoksen voima ja hypnoottinen vaikutus ”Sillä tulevalla”
on:
”Rajneeshille oli tapahtunut jotain, joka teki hänestä erilaisen
kuin kaikki muut ihmiset. Hän oli kokenut muutoksen, valais4 Simson Roof, About the Aquarian Age (The Mountain School for
Esoteric Studies, 1971) p. 7
5 John Davis and Naomi Rice, Messiah and the Second Coming
(Wyoming, MI: Coptic Press, 1982), p. 150

tumisen, kundaliinin [käärmevoiman] heräämisen. Hänen olemuksensa oli muuttunut selvästi. Muutokset vaikuttivat hänen
opetuslapsiinsa ja heidän välilleen syntyi kestävä ja aktivoiva
väreily.”6
Mikä oli väreilyn olemus? Raamatun mukaan antikristus ja väärä
profeetta tekevät harhaanjohtavia ihmeitä (Ilmestyskirjan 13. luku).
Alice Bailey kuvaili New Age –kristuksensa työtä erittäin tarkasti:
”Kristuksen tehtävä (2000 vuotta sitten) oli julistaa suurista
mahdollisuuksista ja suurten voimien olemassa olosta. Kun
Hän tulee takaisin, niin hänen tehtävänsä on todistaa mahdollisuuksien todellisuus ja paljastaa ihmisen todellinen luonto ja
kyvyt.”7
Tässä on toinen voimakas esimerkki siitä, mitä tämä voi merkitä. Sri
Chinmoy, eräs hindujen hengellinen opettaja, pystyi nostamaan 3 175
kiloa (7 000 paunaa) yhdellä kädellä. 20 ihmistä näki tapauksen, ja he
ottivat siitä kuvia ja videokuvaa. Sri Chinmoyn mukaan vaikuttava
kyky johtuu meditatiivisessa tilassa saadusta voimasta, ja hän myöntää, että ilman meditointivoimaa hän ei voisi nostaa edes 27 kiloa (60
paunaa)8. On erittäin todennäköistä, että hän pystyi nostamaan suuren
painon henkioppaan voiman avulla. Henkiopas loi nostajalle ja katsojille vaikutelman, että nostaminen tehtiin Itsen voimalla. Tuota Raamatussa tarkoitetaan harhaanjohtavilla ihmeillä. Laittomuuden ihminen, eli Se tuleva, tekee ihmeitä suuressa mittakaavassa. Hän näyttää
tekevän suuria ihmeitä vakuuttaakseen ihmiskunnalle, että meissä
kaikissa on sama suuri voima, tai Baileyn sanojen mukaan kyky.
Amerikkalainen nainen, jolla oli sekulaarinen maailmankuva, lähti
Brasiliaan tutkimaan brasilialaista New Age –parantajaa. Parantajalla
oli hämmästyttävä vaikutus naiseen. Nainen kertoi:
”Tuntui siltä, että vartaloni täyttyi valkoisella valolla. Jalkojani alkoi heikottaa ja aloin huojua. Vähän ajan päästä en
pysynyt seisaallani, ja joku auttoi minut istumaan tuolille.
Sen jälkeen tunsin suuren lämmön tulevan päähäni, etenkin
vasemmalle puolelle. Olin tajuissani kokemuksen ajan, ja hur-

6 James S. Gordon, The Golden Guru: The Srange Journey of Bhagwam
Shree Rajneesh (Lexington , MA: The Stephen Green Press, 1987), p.
236
7 Alice Bailey, The Reappearance of Christ (New York, NY: Lucis Pub.
Co. 4th printing, 1962), p. 124
8 “Sri Chinmoy Lifts over 7,000 lbs. with one Arm” (Life Times
Magazine, Vol 1, Number 3), p. 45

mion aallot täyttivät vartaloni. Olin kuullut valkoisesta valosta
ja kuvitellut sen mielessäni, mutta en ollut kokenut täyttymistä
valolla. Yhdistin kokemuksen heti Jeesuksen Kristuksen parantavaan voimaan ja en epäillyt yhtään, ettenkö olisi saanut
juuri sitä energiaa.”9
Jos parantaja kykeni tekemään tuollaista eräälle naiselle, niin eikö
vaikkapa antikristus, jolla on okkulttinen voima tukenaan, voisi tehdä
saman suuressa mittakaavassa? Hän voisi tehdä reikihoitoa koko
maailmalle.

Mystinen Babylon
Henkioppaat (langenneet enkelit) eivät johda harhaan vain muutamia yksilöitä, vaan ne huijaavat koko maailman hyväksymään uuden
järjestelmän. Nimi Saatana tarkoittaa vastustajaa, ja hän on ”Sen
tulevan”, eli suuren antikristuksen, taustalla vaikuttava voima. Apostoli Johannes paljastaa antikristuksen uskontojärjestelmän alkuperän
selkeästi:

Ilm 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: ”Suuri
Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.”
Vanhassa testamentissa Babylonista käytetään myös nimeä Kaldea.
Kaldealaiset olivat tunnettuja siitä, että he harjoittivat metafyysisiä
ajatusmalleja. He perustivat ensimmäiset mysteerikoulut. Danielin
kirjan kohdassa 4:4 lukee: ”Silloin tulivat tietäjät, noidat, kaldealaiset
ja tähtienselittäjät.” Mystinen Babylon on New Agen metafysiikan
alkuperäinen kehto.
Mainitessaan antikristuksen uskonnon mallin apostoli Johannes
viittaa kaupunkiin ja kansaan, joka synnytti okkultismin entisaikoina.
Kaikki mysteerikoulut ovat peräisin Babylonista, ja niissä opetetaan
samaa asiaa, Itseä. Johannes näki, että historian halki ulottuu katkeamaton viiva, joka huipentuu antikristuksen hallintoon ja siihen, että
sadat miljoonat ihmiset seuraavat henkioppaita. Luukas, joka kirjoitti Apostolien teot, kertoi henkien toiminnasta, sillä ensimmäisellä
vuosisadalla uskovat kohtasivat päivittäin henkiä, jotka eivät olleet
9 Marjorie L. Rand “Healing: A Gift That Awakens” (The Whole Person
Magazine, June 1988), p. 40

Jumalasta. Hän kirjoitti:

Ap.t 8:9 - 11 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies,
nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti
Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; ja häntä
kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: ”Tämä mies on
se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi.” Ja he kuuntelivat
häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä
hämmästyttänyt.
Simon oli mies, jonka toimet vaikuttivat hyviltä. Muutenhan ihmiset
eivät olisi sanoneet: ”Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan
suureksi.” Simon ei kuitenkaan ollut Jumalan mies, hän vain näytti
siltä. Simonin onneksi hän katui kaldealaisten tapojen harjoittamista,
ja hän ja hänen seuraajansa pelastuivat.
Simonin kääntyminen, kuten kaikki kääntymiset, oli suuri uhka
mystiikalle. On helppo ymmärtää, miksi evankeliumin saapuminen
Efeson kaupunkiin häiritsi okkultismin harjoittamista. Kun ihmiset
ymmärsivät, että heidän omaksumansa hengellinen totuus olikin valhetta, niin he katuivat ja hankkiutuivat eroon keräämistään mystisistä
ohjeista. Tapausta kuvataan näin:

Ap.t 19:18 - 20 Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon,
menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä,
jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa
kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo
laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä
tuhatta hopearahaa. Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja
vahvistui.
Taikuuden ja metafyysisten ajattelumallien harjoittaminen hylättiin
evankeliumin vuoksi. Nämä kaksi eivät sovi yhteen, ja ne ovat toistensa vastakohtia. Uusien uskovien polttamien esineiden arvo vastasi
150 miehen vuoden palkkaa. Efesolaiset uskovat luopuivat vauraudestaan ja mystisistä kaavoistaan totuuden vuoksi, joka löytyy vain
Jeesuksesta Kristuksesta. Valitettavasti nykyään tapahtuu päinvastoin.
Raamatussa on toinenkin kohta, joka vahvistaa sitä, mitä haluan sanoa.

Ap.t 16:16–19 Ja tapahtui meidän mennessämme
rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar,
jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen
ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi
sanoen: ”Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita,
jotka julistavat teille pelastuksen tien.” Ja tätä hän teki monta
päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi
hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun
lähteä hänestä.” Ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen
isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut,
ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille
hallitusmiesten eteen.
Tällaiset Raamatussa mainitut tapahtumat havainnollistavat monia
tärkeitä seikkoja henkioppaiden olemuksen ja tavoitteiden ymmärtämisestä:
• Henki oli naisen voimien lähde. Kyse ei ollut ihmisessä piilevästä kyvystä. Kun henki poistui, nainen menetti kykynsä.
• Henki oli erittäin tarkka. Muutenhan nainen ei olisi voinut olla
tuottoisa isännilleen. Petos esiintyy usein siellä, missä on 99 %
totuutta ja 1 % valheellisuutta. Pienikin määrä hiivaa tai valkoisia
valheita kohottaa tai pilaa suuren määrän, joka on totuus.
• Paavali ja henki eivät olleet samalla puolella. Kaikki ei ollut
yhtä tässä tapauksessa. Se on selvä asia, koska Paavali ajoi hengen
ulos naisesta.
• Henki halusi, että se samaistetaan tai yhdistetään Jumalaan, ja
siksi se teki avoimen tunnustuksen. Henki oli viekas seuratessaan
Paavalia ja Silasta, koska henkihän puhui totta: ”…jotka julistavat
teille pelastuksen tien.” Tämä paljastaa, että mystinen Babylon
henkiopas legioonineen yrittää esittää olevansa Jumalan puolella.
Nykyään monia tällaisia tapauksia esiintyy kristillisyyden nimissä.

Hänen nimessään saapuminen
Uskon, että Raamatussa on kohta, jossa kerrotaan selvästi, että aikojen muuttuminen on käsillä. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa

käsitellään ahdistuksen aikaa. Jeesus sanoi seuraavaa opetuslapsilleen, kun hän puhui lopun ajan ja paluunsa merkeistä:

Matt. 24:3–5 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset
erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se
tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun
merkki?”
Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Katsokaa, ettei kukaan
teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimissäni sanoen: ”Minä
olen Kristus”, ja he eksyttävät monta.
Olen kuullut kaksi tulkintaa Jeesuksen vastauksesta. Ensimmäisen
tulkinnan mukaan moni väittää olevansa takaisin tuleva, hallitseva
Jeesus Kristus. Toisen tulkinnan mukaan ilmestyy monia messiaan
kaltaisia henkilöitä, ja he saavat seuraajia, kuten kultin johtaja Jim
Jones tai Bhagwan Shree Rajneesh, joka on gurujohtaja ja perusti
oman utopiansa Oregoniin. Uskon, ettei kumpikaan tulkinta kata
tilanteen laajuutta. Monien New Agen väitteiden valossa Matteuksen
evankeliumin 24. lukua on pidettävä entistä merkittävämpänä.
New Age –ajattelun opinkappale on Mestari Jeesus. Tämän ajatusmallin kannattajat uskovat, että Jeesus kävi monissa okkulttisissa
keskuksissa ja mysteerikouluissa esimerkiksi Tiibetissä, Intiassa, Persiassa ja Egyptissä elämänsä sinä aikana, jota ei ole dokumentoitu.
Jeesus opetteli aikojen metafyysiset salaisuudet näissä paikoissa. Ajatusmallin kannattajat esittävät, että Jeesus vietti 17 vuotta pyhiinvaellusmatkalla korkeampaan tietoisuuteen. Tämän näkökulman mukaan
Jeesus Nasaretilaisesta tuli Mestari Jeesus, jonka väitetään voittaneen
fyysisen maailman pääsemällä ykseyteen Itsen kanssa.
New Agen piirissä sana Kristus tulkitaan edellä mainitulla tavalla.
Sana tulee kreikan kielen sanasta kristos, joka tarkoittaa voideltua.
Newagelaiset uskovat tämän tarkoittavan sitä, että on voideltu tai
yhteydessä Itseen tai johonkin jumalalliseen. Toisin sanoen voideltu
tarkoittaa valaistunutta.
Newagelaiset uskovat, että Jeesus oli täysin sopusoinnussa Itsen
kanssa, ja siksi hän oli Kristus. He uskovat, että kyse on hengellisestä
tilasta ja tietoisuudesta, ei niinkään asemasta. Sen vuoksi jokainen,
joka on sopusoinnussa oman jumalallisen osansa kanssa, on Kristus.

Luin monia väittämiä, jotka tukivat Kristus-tietoisuutta, ja luin tarkemmin kohdan Matt. 24:5. Huomasin jotain hämmästyttävää. Tässä
jakeessa kreikankielinen sana ”moni” on ”polus”, joka tarkoittaa
suurta lukumäärää. Kohdassa saatetaan tarkoittaa, että miljoonat ja
taas miljoonat ihmiset väittävät olevansa jumalan vertaisia. Kreikankieliset sanat ”tulevat nimissäni” tarkoittavat, että he väittävät edustavansa sitä mitä Jeesus yksin oli käyttämällä väärin hänen nimeään ja
erehtyen hänen todellisesta identiteetistään.
Eli lyhyesti, Matteuksen evankeliumin kohdassa 24:5 kerrotaan, että
suuri määrä ihmisiä väittää edustavansa sitä mitä hän (Jeesus) edusti,
mutta he pettävät muita. Muistakaa Jeesuksen varoitus (”moni tulee
minun nimissäni”), kun mietiskelette näitä otteita, jotka ovat kahdesta
New Age -lähteestä:
”Jeesus on ihminen, joka saavutti Kristus-tietoisuuden, ja
moni muukin on saavuttanut sen. Hän edustaa esikuvaa, jota
meidän tulee seurata ... Tie on avoinna, ja kaikista voi tulla
Kristuksia, jos saavutamme Kristus-tietoisuuden kulkien samaa polkua kuin Jeesus. Hän näytti meille keinot yksinkertaisesti ja kauniisti.”10
”Inkarnaatiossa ja ylösnousemuksessa ei ole tärkeää se, että
Jeesus oli ihmisen kaltainen, vaan se, että me olemme Jumalan kaltaisia, tai ainakin meissä on potentiaalia siihen. Jeesuksen tärkeys ei ole siinä, että hän on pelastuksemme. Jeesus on
meille malli täydellisyydestä.”11
Newagelaiset sanovat, että Jeesus on malli siitä, mitä New Agen tai
vesimiehen ajan ihminen tulee olemaan. Tällaisia väittämiä voisi kutsua ”tulemiseksi minun nimissäni” tai ”väittää edustavansa sitä mitä
Hän edustaa”.
Matteuksen evankeliumin 24. luvun viidennen jakeen loppuosassa on
Jeesuksen varoitus siitä, että he sanovat näin: ”Minä olen Kristus.”
Newagelaiset vahvistavat Jeesuksen varoituksen monissa väitteissään. Tässä on muutamia:
”Muuten, tämän maailman johtajan pitäisi edustaa uutta vesimiehen aikaa ja luoda ykseys koko ihmiskuntaan, yksi uskonto ... Vesimiehen ajalla ei tarvita ulkoista pelastajaa, koska

10 Davis and Rice, Messiah and the Second Coming, op.cit., p. 49

11 John White, “Jesus, Evolution and the Future of Humanity” (Science of
Mind magazine, Oct1981), pp. 40-42

silloin voi oppia saavuttamaan sisäisen Kristus-tietoisuuden
… Uuden ajan pelastaja toimii kanavana, jonka kautta tulee
kosminen totuus.”12
”Te olette Kristus. Teidän pitää palata takaisin, jokaisen teistä.
Jokaikisen.”13
”Kristuksen olemus ei ole asia, jonka saatte, kun olette riittävän kehittyneitä tulevaisuudessa. Olette Kristuksia jo nyt! Minä olen Jumalan Kristus. Te olette Jumalan Kristuksia.”14
Mietiskelevän rukouksen leireillä kannatetaan tuollaisia väittämiä.
Mietiskelevä hengellisyyskirjailija John R. Yungblut, entinen Quaker
Meditation Centerin opintojen dekaani Pennsylvanian Pendlessa,
esittää samanlaisia huomioita:
”Emme voi rajoittaa jumalan olemassa oloa ihmisten joukossa tähän yhteen mieheen [Jeesukseen]. Meidän ei pidä
palvoa Jeesusta ihmisenä, mutta emme voi olla palvomatta Pyhän hengen tai Kristuksen kaltaisen elämän lähdettä.
Nehän on paljastettu meille pääasiassa tässä historiallisessa
henkilössä.”15
Willigis Jager antoi, ironista kyllä, kirjalleen nimeksi Contemplation:
A Christian Path (Mietiskely: kristillinen tie), ja kirjoitti saman huomion Kristuksen roolista ihmiskunnalle:
”Pelastuminen ei ole mitään muuta kuin sen tajuaminen, että
’Jumalan valtakunta on teissä’ … Tämä on se hyvä uutinen,
jota Jeesus julisti ihmiskunnalle. Valtakunta on jo meissä
kaikissa.”16
Vaikka monella mietiskelystä kirjoittavalla kirjailijalla on perinteinen
oppi Kristuksen persoonasta, niin monet kannattavat new agen mallia, ja siitä on syytä olla vakavasti huolissaan.
12 Donald H. Yott, Man and Metaphysics (New York, NY: Samuel Weiser,
1980), p. 74
13 Armand Biteaux, The New Consciousness (Willits, CA: Oliver Press,
1975), p. 128.
14 John Randolph Price, The Planetary Commission (Austin, TX: Quartus
Books, 1984), pp. 143, 145.
15 John R. Yungblut, Rediscovering the Christ (Rockport, MA: Element
Inc., 1991), p. 164.
16 Willigis Jager, Contemplation: A Christian Path (Liguori, MO: Triumph
Books, 1994), pp. 93-94.

Juutalaisten piirissä kukoistaa liike, joka on samantapainen kuin
katolilaisten ja protestanttien mietiskelevä hengellisyys. Juutalaisten
keskuudessa nopeasti leviävä muunnos mietiskelevästä rukouksesta
perustuu kabbalaan, mystiseen juutalaiseen tekstiin. Jos käyt katsomassa kirjakaupan juutalaisuudesta kertovien kirjojen osastoa, niin
sieltä löytyy lukuisia aihetta käsitteleviä kirjoja.
Eräs sellainen kirja, New Age Judaism (kirjoittanut: meditaatio-opettaja Melinda Ribner) on tyypillinen esimerkki. Ribner kirjoittaa:
”Moni yllättyy kuullessaan, että juutalaisuus on pohjimmiltaan
samansuuntaista kuin se, mitä nykyään pidetään New Agena.
Monet uskomukset ja tavat, joiden miellämme kuuluvan New
Ageen, ovat osa kabbalaa, juutalaista mystistä perinnettä ...
Tieto on pidetty pitkään salassa, mutta kabbala alkaa saavuttaa
suosiota ja se on nykyään saatavilla.”17
Ribnerin kirjoituksissa kaikuu mystinen juutalaisuus, kun hän painottaa:
”Vaikka sana ”messias” viittaa todelliseen henkilöön, juutalaisuudessa uskotaan, että messias on jokaisen ihmisen tietoisuudessa. Meissä jokaisessa on messiaan kipinöitä. Vaikka odotamme henkilöä, jossa tietoisuus ruumiillistuu ja joka yhdistää
maailman, niin meidän jokaisen on kehitettävä tietoisuutta
itse ... Kun riittävän moni ihminen on kehittynyt tiedostamaan
hengellisen yhteyden, loput ihmiskunnasta nostetaan.”18
Israel on kypsä tällaiselle hengellisyydelle. Eräässä tuoreessa kirjassa
(Donna Rosenthalin The Israelis) mainitaan, että Israelin Gallupin
kyselyn mukaan mystiikka kiehtoo 60 prosenttia israelilaisista. Reiki
News –lehdessä kerrottiin, että Israelissa on 6 000 reikiparantajaa. Se
on erittäin suuri lukumäärä pienessä maassa.19
Eräs kabbalan kannattaja, rabbi Phillip Berg, on avannut 50 kabbalakeskusta ympäri maailmaa levittääkseen kabbalan sanomaa ihmisjoukoille. Kerrotaan, että organisaatio on johtanut 3,9 miljoonaa ihmistä
tähän mystiseen oppiin. Tel Avivin keskukseen on tullut tuhansia
opiskelijoita. On olemassa kabbalaan keskittynyt kustantamokin, Je17 Melinda Ribner, New Age Judaism (Deerfield Beach, FL: Sim- cha
Press, 2000), p. xv, “Author to Reader” section.
18 Ibid., pp. 196-197.
19 William Rand, “Reiki in the Holy Land” (Reiki News, Winter
2003), p. 20

wish Lights Publishing, ja se on julkaissut monia kirjoja kabbalasta.
Merkittävin kirjailija on rabbi Lawrence Kushner, jonka kirjoilla on
laaja lukijakunta.
Tämä on merkittävää Matteuksen evankeliumin 24 luvun valossa,
koska mystikkojuutalaiset saavuttavat korkeampia tiloja ja kutsuvat
sitä ”messiaaniseksi tietoisuudeksi”.20 Heidän näkemyksensä mukaan
tämä olemisen taso muuttaa messiaaksi, tai kreikan kielen mukaan
Kristukseksi.

Suuri luopuminen
Moni saapuu Kristuksen nimessä, ja uskon, että Alice Baileyn ennustukset voivat valaista sitä, mitä apostoli Paavali kutsuu luopumukseksi 2. kirjeessä tessalonikalaisille. Bailey ennusti, omien sanojensa
mukaan, ”seurakuntien uudistuvan”.21 Hänen päätelmänsä oli selvä:
”Eri kristilliset seurakunnat voivat toimia Johannes Kastajana,
äänenä erämaassa. Seurakunnat voivat olla ydin, jonka kautta
maailma voi valaistua.”22
Toisin sanoen, okkultismi ei olisi kristillisyyden vastaista, vaan se
soluttautuisi kristillisyyteen ja levittäisi new age –tietoisuutta kristillisyyden kautta. Monilla seurakunnilla olisi edelleen vanhat symbolinsa, ja ne käyttäisivät samanlaista kieltä. Vastaukset joihinkin
kysymyksiin perinteisestä kristillisestä opista olisivat samat. Kaikki sellainen olisi kuitenkin vain ulkoista. Sisältä löytyisi kuitenkin
mietiskelevää hengellisyyttä, joka juurtuisi niihin, joka ovat avoimia
sille.
Monilla kristikunnan alueilla näin onkin jo tapahtunut. Kuten mainittua, yhdessä vuodessa Thomas Keating opetti 31 000 ihmiselle mystisestä rukouksesta. Moni ottaa opetuksen vastaan, koska se vaikuttaa
kristilliseltä, vaikka onkin tosiasiassa aivan muuta. Tuo on hyvin
suunniteltu hengellinen petos! Voiko kyse olla Paavalin mainitsemasta luopumisesta?
20 Rabbi David Cooper, God is a Verb (New York, NY: River- head
Books, 1997), p. 58.
21 Alice Bailey, Problems of Humanity (New York, NY: Lucis Publishing,
1993), p. 152.
22 Alice Bailey, The Externalization of the Hierarchy (New York, NY:
Lucis Publisihing, 1976), p. 510.

2. Tess. 2:3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään
tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin
tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.
Luopuminen on yhteydessä laittomuuden ihmisen ilmestymiseen. Jos
kyse on Baileyn ”Siitä tulevasta”, niin Paavalin ja Baileyn profetiat
sopivat yhteen saumattomasti, mutta profetiat on lausuttu vastakkaisista leireistä ja näkökulmista.
Asia on looginen, kun ymmärtää, että Paavalin sanojen mukaan ihmiset luopuvat laittomuuden salaisuuden edessä (2. Tess. 2:7). Kun
kreikankielistä sanaa ”salaisuus” käytetään pahuuden yhteydessä,
niin se merkitsee salattua tai okkulttista.
Voiko tämä kristikunnan elvyttäminen sopia yhteen Baileyn ”uuden
ja eläväisen maailman uskonnon”23 kanssa? Siitä uskonnosta tulisi
New Agen kulmakivi. Uskonto olisi jalusta New Agen ”Sille tulevalle”. Kun hengellinen ajattelu yhtenäistyy, se ei ole yhtenäisen maailman uskontokunta. Kyse on yhtenäisyyden monimuotoisuudesta,
ekumeenisesta ohjelmasta, joka on monikulttuurinen ja koostuu eri
uskontojen kannattajista ja uskon yhteydestä. Thomas Merton viittasi
asiaan suoraan hengellisessä konferenssissa Intian Kalkutassa. Hän
kertoi monille hinduille ja buddhalaisille:
”Olemme jo yhtä, mutta kuvittelemme, ettemme ole. Meidän
täytyy palauttaa alkuperäinen yhteytemme.”24
Mietiskelevistä kirjoituksista löytyy helposti samanlaisia viitteitä
kuin Mertonin esityksestä. Tässä muutama ote:
”Kristityn ei tule ryhtyä hinduksi tai buddhalaiseksi eikä päinvastoin. Kaikkien tulee sisäistää muiden henki.”25
–Vivekananda”
”Olen meditoinut monien eri oppia [epäkristillisten] edustavien henkilöiden kanssa, ja minusta tuntuu, että koemme
23 Alice Bailey, Problems of Humanity (New York, NY: Lucis Publishing,
1993), p. 152.
24 Joel Beversluis, Project Editor, A Source Book for Earth’s Community of Religions (Grand Rapids, MI: CoNexus Press, 1995, Revised
Edition), p. 151.
25 Swami Vivekananda’s “Addresses at the Parliament of Reli- gions”
(Chicago, September 27, 1893, http://www.inter- faithstudies		
.org/interfaith/vivekparladdresses.html, accessed 12/2005).

syvän yhteyden hiljaisuudessa. Kun siirrymme järjellisen
ajattelun tuolle puolen kokemaan, niin tunnemme vain yhden
jumalan.”26 –Basil Pennington
”Uudessa ekumeenisuudessa ei ole kyse kristityn ja kristityn
yhteydestä, vaan kristittyjen ja muiden intuitiivisten, syvällisten uskontojen yhteydestä.”27 –Tilden Edwards
Huomasin ”uuden ekumeenisuuden” erään katolilaisen sanomalehden
artikkelissa, joka oli myyty usealle lehdelle. Artikkelin mukaan ”Jumalan sana” voidaan löytää itämaisistakin uskonnoista. Katolilainen
retrettimestari mainitsi näin:
”Nykyään katolilaisten velvollisuus on etsiä Jumalaa muista
uskonnoista.”28
Kyse ei ole yksittäisestä suosituksesta tai kehotuksesta. Olen antanut
ilmiölle nimen mertonisaatio, ja se tarkoittaa, että yksilö pysyy nykyisessä uskonnossaan mutta on myönteinen itämaiselle mystiikalle.
Mertonin unelma onkin, että uskontojen moninaisuudesta löytyy
mystinen yhtenäisyys. Yhteinen maailman uskonto on jo käytännössä
olemassa!
Saatanan suunnitelma on aina ollut pettää ihmiset luulemaan, että he
voisivat olla Jumalan kaltaisia. Jumala on antanut Saatanalle vapauden toteuttaa pirullisia suunnitelmiaan. Saatanalla on valta värvätä
ihmisiä edistämään suunnitelmiensa toteutumista. Raamatussa lukee
selvästi, että Saatana on valheiden isä, mutta Saatana voi paljastaa
suunnitelmansa kenelle haluaa saavuttaakseen tavoitteensa. Uskon,
että Alice Bailey on henkilö, jonka kautta Saatana paljasti suuria
suunnitelmiaan. Baileyn ennustukset voivat totisesti olla muutakin
kuin vain ylivilkkaan mielikuvituksen haaveilua. Baileyn työtä ei voi
pitää yhdentekevänä, kun tutkii työn laajuutta ja yksityiskohtia. Eräs
kirjoittaja teki tämän huomion asiasta:
”Alice Baileyn valtava viisauskokoelma ei voi olla ihmismielen keksintöä. Opetusten alkuperä on epäilemättä
yliluonnollinen.”29
26 M. Basil Pennington, Centered Living (New York, NY: Im- age		
Books, 1988), p. 192.
27 Tilden Edwards, Spiritual Friend (New York, NY: Paulist Press,
1980), p. 172.
28 “Catholics Urged To Appreciate Other Faiths” (The Catholic		
Sentinel, May 24, 2002), p. 3.
29 Richard Kirby, The Mission of Mysticism, op, cit., p. 85.

Pidän Alice Baileyta New Age okkultismin apostolina ja hänen kirjoituksiaan mystisinä ilmestyksinä. Alice kertoo maailmalle, mihin
suuntaan maailma menee ja miten sinne pääsee. Alicen kirjoituksista
löytyy ohjelma ja pohjapiirros. Suuri osa hänen ennustuksistaan on
toteutunut, ja se antaa syytä uskoa, että Alicen työn on suunnitellut
se, jota Paavali kutsuu nimellä ”kadotuksen lapsi”.

Evankeliumin ”arviointia”
Useissa kirkkojen antamissa lausunnoissa heijastuvat Baileyn pimeyden profetiat, jotka kertovat kirkkojen ”elävöittämisestä”. Tuoreessa katolilaisessa sanakirjassa lukee: ”Tämänhetkiset käsitykset
mystiikasta painottavat sitä, että kohteena ovat monet eivätkä harvat
valitut.”30 Kansallisessa katolilaisessa lehdessä nimeltä America
esitetään mystiikan tulokset verrattuna evankeliointiin. Artikkelissa
Rethinkinking Mission in India (Intiassa tehtävän työn arviointia)
lukee, että henki toimii niin hindulaisuudessa kuin kristillisyydessäkin, joten molemmat uskonnot ”ovat pyhiinvaellusmatkalla kohti
täyttymystä.”31 Näkemyksen merkitys paljastuu selvästi samassa
artikkelissa olevasta näkökannasta:
”Ylivertaisuuden julistaminen on haitallista. Uskontoja ei
tarvitse vertailla. Meidän tarvitsee vain palvella ihmistä osoittamalla hänelle Jumalan rakkaus, joka ilmestyi Jeesuksessa
Kristuksessa.”32
Evankelioinnin merkitys on muuttumassa aivan kokonaan. Jos ihmiselle haluaa näyttää Jumalan rakkauden, joka ilmestyi Jeesuksessa
Kristuksessa, niin silloin julistaa pelastumista Kristuksen veren ansiosta. On tärkeää huomata, että artikkelin mukaan ”Jumalan rakkaus”
on ”järkähtämättömästi yhteydessä mietiskelyyn”.33
PBS:n sarjassa ”Religion and ethics weekly” (Uskonto ja etiikka
tällä viikolla) esitettiin 26.4.2002 jakso, jossa julkistettiin ohjelman
ja U.S. News & World Report –lehden tekemän tutkimuksen tulokset. Tulokset puhuvat puolestaan. Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia
amerikkalaisista pitää itseään kristittynä, ja 77 prosenttia heistä ei

30 Reynolds R. Ekstrom, New Concise Catholic Dictionary (Mystic,		
CT: Twenty-third Publications/Bayard, 1995).
31 Janina Gomes “Rethinking Mission in India” (America, Nov. 12,2001),
p. 12
32 Ibid., p. 13.
33 Ibid., p. 12.

usko, että heidän uskontonsa on ainoa oikea. Heidän mukaansa kaikissa uskonnoissa on totuuden aineksia.34
Jos tutkimus pitää paikkansa, niin se tarkoittaa, että joka neljäs kristitty uskoo kristillisyyden olevan taivaaseen pääsyn ja pelastuksen
kulmakivi.
Näkökulma, jonka mukaan kristillisyys ei ole ainoa pelastusta tarjoava uskonto, sopii Mertonin ja Nouwenin huomioon pelastumisesta,
mutta ei Uuden testamentin apostolien. Muissa uskonnoissa voi olla
hyviä elementtejä, mutta niistä puuttuu pelastaja, eli Herra Jeesus
Kristus.
Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia kristityistä on sitä mieltä, että
muiden uskontojen edustajia ei pidä aktiivisesti tavoitella Jeesuksen
seuraajiksi, vaan heidät pitäisi jättää rauhaan. Toisin sanoen 70 prosenttia on sitä mieltä, että Jeesus on minun tieni, mutta teidän tienne,
kuten Itsetietoisuus tai Buddhan kaltaisuus, on ihan yhtä hyvä.
Siitä ei ole pitkä matka nähdä Jeesus mallina pelastajan sijaan. Jeesus
olisi yksi Jumalan ilmentymistä, ei ainoa ilmentymä.
Jos vielä epäilee, että maailman mystiikka ei voi levitä kaikkialle,
kannattaa miettiä perusteellisesti suositun seminaarijohtajan, John
Grayn, sanoja. Hän harjoittaa transsendenttista meditaatiota ja on
kirjoittanut kirjan Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta. Hän on
paljastanut, miten helposti ja nopeasti ihmiset siirtyvät mystiikan
maailmaan:
”Elin yhdeksän vuotta munkkina Sveitsin vuoristossa kokeakseni
sisäisen yhteyteni Jumalaan. Kun opetan meditointia, huomaan, että
ihmiset etenevät paljon nopeammin kuin minä aikanaan. He alkavat
kokea energian virtaavan sormenpäissään muutamassa viikossa. 90
prosenttia ihmisistä, jotka oppivat meditoimaan seminaareissani, saavat mainitun kokemuksen yhdessä tai kahdessa päivässä. Minusta se
on erittäin innostavaa.

34 Anchorman Bob Abernethy, “Exploring Religious Amer- ica”
(Religion & Ethics NewsWeekly, April 26, 2002, Episode #534).

Tällaista ei ole tapahtunut koskaan ennen. Kokemuksen saaminen noin nopeasti on ennen kuulumatonta. Menneisyyden
suurien mystikkojen ja pyhimysten täytyi odottaa tuollaista
hengellistä kokemusta monta vuotta, mutta nyt melkein kuka
tahansa voi kokea energiavirtoja.”35
Jonain päivänä, ehkä piankin, Herra antaa laittomuuden ihmisen
ilmestyä. Sitä odottaessa maailma toivottaa avosylin tervetulleeksi
hengellisyyden, joka kuuluu mystiikkaan. Tunnuksena on: ”Olemme
kaikki yhtä.” Kun laittomuuden ihminen nousee valtaan maailman
talouden ja poliittisen kentän ollessa yhtenäinen, hän viettelee monet
etsimään omaa Kristus-tietoisuuttaan messiaan, Jeesuksen Kristuksen, sijaan.

35 John Gray, How to Get What You Want and Want What You Have
(New York, NY: HarperCollins, 1999), pp. 97-98.

